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Gần cả tuần nay, giờ giấc ngủ nghĩ của N rất là kỳ cục, cứ khoảng 5, 6 
giờ chiều là N buồn ngủ, vài ngày đầu thì khoảng 8 giờ tối thức dậy 
nhưng sau đó thì đến 10 giờ tối hơn mới chịu lò dò thức (giống như tối 
hôm nay). N nằm lại, ngủ tiếp thêm cũng được nhưng N lại sợ ngủ ... quá 
nhiều. Ngồi tính giờ giấc ra thì khi còn ở Maldives là trạm chót của 
chuyến đi chơi, 5 giờ chiều ở đây là khoảng 4, 5 giờ sáng bên đó. Sao 
giấc ngủ của N lại không phải là 12 giờ trưa bên đây và là khoảng 11, 12 
giờ đêm bên đó nhỉ. N cũng chả hiểu tại sao nữa, có thể tại N ngủ lu bù 

trên chuyến máy bay trở về nên giờ giấc ngủ nghê của N bị xáo trộn chăng?!  
 
*Hôm nay, N kể cho các bạn nghe ngày đầu tiên nhóm N đến Delhi, Ấn độ nha. 
 
 

   
 
Khi đến phi trường Delhi, N thấy nguyên 1 bức tường gắn những bàn tay làm những dấu hiệu (bắt ấn) khác 
nhau thật lạ. N vội vàng lấy máy ra chụp hình ngay. Bốn người VN và 5 người Mỹ được đón mừng bằng một 
vòng hoa vạn thọ mầu vàng đeo vào cổ.  
 

  
Vừa mới đến phi trường Delhi 
 



Khi bước ra khỏi phi trường, expecting the worst, nghĩ rằng khí hậu ở 
đây chắc là nóng ghê gớm lắm, nhưng N đã không thấy có gì quá đáng, 
không đến nỗi nào. N sinh ra đời ở một nước nhiệt đới mà nên sợ gì khí 
hậu nóng bức nhỉ, hiihiiii.. Sau khi check in, vào phòng nghĩ ngơi tắm rửa 
xong, mọi người hẹn nhau ở Lobby khoảng 6 giờ chiều để đi dạo phố 1 
vòng quanh đó. 
 
  

Ngồi chờ chìa khóa phòng 
 
 
 
 

 

  
Tản bộ ngày đầu tiên 
 

  
 



Xe bán nước chanh tươi nhìn thấy ngon, thức ăn cũng thế nhưng chả có ai trong gia đình N dám ăn uống gì 
cả. Ngày đầu mới tới nên còn sợ.. 
 

  
 
Lúc N đang đi bộ trên đường, tự nhiên có 1 ông trong nhóm -nhìn trẻ trung, mặt mũi rất nhẹ nhỏm, sáng sủa- 
nói với N: "Any time you want me to take pictures for you and your friends, just let me know." N cảm ơn nhưng 
rồi cũng không để ý gì đến ông cho lắm. Đường xá đông đúc người qua lại. Họ đang xây cất, sửa chữa nên 
bụi bậm quá chừng. Người ta bầy bán quần áo, vòng đeo tay, thức ăn, đủ thứ tạp lục. Đường xá đầy xe cộ xô 
bồ, tiếng còi xe inh ỏi giống như ở Việt Nam. Có 1 dẫy người ăn mày ngồi nghiêng ngã, phủ phục trên đường, 
trong đó có nhiều người bị phong cùi thấy tội nghiệp lắm! Ông tour guide tên là Chris nói không được chụp 
hình họ. Mấy chục năm rồi, N mới thấy lại cảnh người bị cùi hủi ngồi ăn xin. N muốn tặng tiền cho họ nhưng 
lúc đó chưa đổi qua tiền rubies nên đành chịu. Chris bảo họ không dùng/xài được tiền Đô và Chris cũng chỉ 
mang theo một ít tiền nên không có đủ tiền để đổi cho N. Chris giải thích hôm đó là ngày lễ khá lớn của người 
Hindu nên mới có nhiều ăn mày như thế. 
 
Lề đường có nhiều quầy bán thức ăn, xe bán nước, người vẽ tay (henna), bán quần áo, giầy dép, fortune 
teller... quang cảnh thật ồn ào, náo nhiệt. Con gái N thích được vẽ lên tay như khi ở Marocco, nó hỏi giá thì chỉ 
có $1.00 đô, quá rẻ!! (N nhớ là khi đi qua Ma rốc năm 2003, N đã phải trả tiền công vẽ tay cho Phương An đến 
$15.00 đô). Nhưng vì là ngày đầu tiên, N không muốn mọi người phải chờ đợi 2 mẹ con, hơn nữa N. không 
chắc lắm về tình hình an ninh ở Delhi như thế nào nên không muốn tách khỏi nhóm, đi riêng rẻ về Hotel sau; 
vì thế N đã không cho con làm cho dù biết cô nàng rất thích.  
 

Cô bạn đi chung cứ: "So far, chưa thấy India có gì hấp dẫn hết!". Ông 
tour guide hỏi mọi người có muốn đi uống bia rượu gì không, cô bạn N 
đòi đi, ông ta bèn dẫn đến tiệm bán bia. Lúc cô mua bia, chỉ có 1 mình 
cô là đàn bà, còn tất cả là đàn ông Ấn Độ, họ chen chúc nhau để mua 
nên cô đành phải nhờ ông tour guide mua hộ. N đứng nhìn chung 
quanh, thấy quang cảnh cho dù là tồi tàn, xấu xí nhưng rất khác, rất lạ 
với bên Mỹ nên N cũng đã chụp hình lia lịa. Những con khỉ -monkeys- 
ở đây quá thoải mái, tự do. Khỉ trên mái nhà, khỉ trên cây, khỉ ngồi đầy 
trong temple... Cô bạn, cô em, con gái N nhìn thấy khỉ có vẻ thích lắm. 
Riêng về phần N. , N đã nghĩ thầm: “Còn sẽ thấy khỉ dài dài mà, 
excited sớm quá mà làm chi?!!.” 



   
Không biết là món ăn gì, nhìn thấy mầu mè hấp dẫn nhưng chả ai dám thử -- Quán bán rượu bia 
  

  
 
Ngỏ hẽm nầy tuy không phải hẽm của nhà giàu nhưng rộng rãi 
 
N để ý thấy trên đường phố người qua kẻ lại…phần đông toàn là đàn ông!! Có rất ít đàn bà, N nói với cô em 
nhận xét này, nó bảo: "Đàn bà Ấn đâu có hay đi ra đường đâu, ở đây chỉ có đàn ông mới ra đường để buôn 
bán, làm ăn.... “ 
 


